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ግብርና መር እና ኤክስፖርት ተኮር የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ ተነድፎ ወደ ትግበራ 

ከተገባባቸውና ወዲህ ቅድሚያ ትኩረት ተሰጥቶአቸው በመልማት ላይ ከሚገኙ 

የኢንዱስትሪ ንዑስ ዘርፎች መካከል የቆዳና የቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ አንደኛው ነው፡፡ 

ዘርፉ የአነስተኛ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ በመሆኑ፣ ሰፊ የሥራ ዕድል መፍጠሩ፣ በብዛት 

ተመርቶ በተመጣጣኝ ዋጋ ለገበያ መቅረብ መቻሉ ወዘተ ታዳጊ አገሮች በቀዳሚው 

የኢንዱስትሪ ልማት ምዕራፋቸው እንደመሸጋገሪያ ከሚጠቀሙባቸው ኢንዱስትሪዎች 

ውስጥ፣ ከጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪ በመቀጠል የቆዳ ኢንዱስትሪ ተጠቃሽ 

ነው፡፡ በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ቢሆኑ በመጀመሪያው የኢንዱስትሪ ልማት ምዕራፋቸው 

ከጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪው ጎን ለጎን የቆዳ ኢንዱስትሪን በከፍተኛ ደረጃ በማልማት 

እንደመሸጋገሪያ ተጠቅመውበታል፡፡ በጉልበት ዋጋ መናር ተገፍቶ እስከወጡበት ጊዜ 

ድረስ የቆዳና የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ በአሜሪካና በምዕራብ አውሮፓ ዋነኞቹ 

የኢንዱስትሪ መሠረት ሆነው ቆይተዋል፡፡ የምስራቅ አውሮፓና የሜዲትራኒያን አካባቢ 

አገሮች ከምዕራብ አውሮፓ ቀደምሲል በተገለጸው ምክንያት የሚሰደዱ ፋብሪካዎችን 

በመቀበል ለዜጎቻቸው የሥራ ዕድል በመፍጠርና የውጭ ምንዛሪ በማግኘት ለኢንዱስትሪ 

ልማታቸው መጎልበት የተጠቀሙበት ሲሆን የኦሺኒያ፣ የምስራቅ፣የሩቅ ምስራቅና የደቡብ 

ምስራቅ እሲያ አገሮችም ከአሜሪካ በሚሰደዱ ኢንዱስትሪያሊስቶች ታግዘው 

ኢንዱስትሪውን በማስፋፋት የአለም የቆዳ ኢንዱስትሪ ማዕከል ለመሆን የቻሉበት ሁኔታ 

መኖሩ የቅርብ ጊዜ እውነታ ነው፡፡  

ኢንዱትሪው ቀደምሲል በከፍተኛ ደረጃ በለማበት አገር እየከሰመ በሌላ አዲስ አገር እያበበ 

የሚሄድበትን ሁኔታ የፈጠረው የኢንዱስትሪው ምርቶች ድንበር ዘለል ንግድ (ኢምፖርትና 

ኤክስፖርት) መስፋፋት መሆኑ ይጠቀሳል፡፡ ለምሳሌ ቀደምሲል በ“Made in America” 

ብራንድ እየተማረኩ በአሜሪካ የሚመረቱ የቆዳ ምርቶችን በውድ ዋጋ ሲገዙ የነበሩ 



አሜሪካውያን ከጃፓን የሚገቡ ተመሳሳይ ጥራት ያላቸውን ምርቶች በቅናሽ ዋጋ ማግኘት 

ሲጀምሩ በአሜሪካ የሚመረቱ ምርቶችን መግዛት በማቆማቸው የአሜሪካ አምራቾች 

ከጉልበት ዋጋ ውድነት የተነሳ ዋጋ ቀንሰው መወዳደር ስላቃታቸው በአቅራቢያቸው 

ወደሚገኙ አገሮች ፋብሪካዎቻቸውን ለማሸጋገር ተገደዋል፡፡ በተመሳሳይ በምዕራብ 

አውሮፓ የሚመረቱ ምርቶች ከእሲያ አገሮች ከሚገቡ ምርቶች ጋር በዋጋ መወዳደር 

ባለመቻላቸው ፋብሪካዎቻቸውን ወደ ምስራቅ አውሮፓና የሜዲትራኒያን አከባቢ አገሮች 

ለማዘዋወር ተገደዋል፡፡ በሂደትም ያረፉባቸው አገሮች የጉልበት ዋጋ ሲጨምር ወደ ኤሲያ 

ለመሄድ ተገደዋል፤ ከማምረት ሥራ ወጥተው ወደ ሌላ ንግድ ሥራ የገቡም አሉ፡፡ 

አዳዲሶቹ የኢንዱስትሪው ማረፊያ የሆኑ አገሮችም ቀደምሲል ያልነበራቸውን ቴክኖሎጂና 

ክሂሎት በሂደት በመቀበልና የራሳቸውንም በመጨመር ኢንዱስትሪውን ወደቀጣይ ምዕራፍ 

አሸጋግረውታል፡፡ በዚህም በአለም የቆዳ ምርቶች የገቢና ወጪ ንግድ ሚዛን ላይ ከፍተኛ 

ተጽዕኖ መፍጠር ችለዋል፡፡  

ሠንጠረዥ 1: የዕትዕ 1 የቆዳ ኢንዱስትሪ የኤክስፖርት አፈጻጸም (በሺ የአሜሪካን ዶላር) 

የምርት ዓይነት 2002 
መነሻ 

2003 2004 2005 2006 2007 

ቆዳና ሌጦ 50,633 95,476 100,154 101,020 97,692 92,102 
ያለቀለት 37,755 70,140 48,697 101,020 97,692 92,102 
ክረስት 12,878 25,335 51,456 0 0 0 

ጫማ 5,737 8,642 10,163 19,194 30,543 34,577 
ጓንት 0       0 1561 3,077 4,315 5,343 
ቆዳ አልባሳትና ዕቃዎች 138 214 182 150 396 837 
               ድምር 56,507 104,341 112,060 123,442 132,947 132,861 
 

በአሁኑ ስሜት አገራችን ወደ ኢንዱስትራላይዜሽን ጎዳና በመግባት ላይ ትገኛለች፡፡ 

ባለፉት አስር አመታት የቀላል ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪን ለማስፋፋት በተደረገው 

ከፍተኛ ጥረት አበረታች ውጤት ቢገኝም ውጤቱ በየአመቱ ከሚቀመጡት ግቦች አንጻር 

ሲታይ ሰፊ ክፈተት ታይቶበታል፡፡ የኢንዱስትሪው ምርቶች የወጪ ንግድ አፈጻጸምም 

በየአመቱ የሚያሳየው ዕድገት አዝጋሚ ሆኖ ይገኛል፡፡ በሌሎች አገሮች (በተለይም 

በምስራቅ ኤሲያ) የተመዘገበው አይነት የምርት እና የኤክስፖርት አፈጻጸም ዕድገት 

በአገራችን ሊገኝ ያልቻለው በምን ምክንያት እንደሆነ የሚያስረዱ በርካታ ጥናቶች 

ተከናውነዋል፤ በርካታ የውይይት መድረኮች ተዘጋጅተዋል፤ በመከናወን ላይም ይገኛሉ፡፡ 



በነዚህ ጥናቶችና መድረኮች አማካይነት በርካታ ችግሮች ከነመፍትሔዎቻቸው ቀርበዋል፤ 

የተወሰኑት የመፍትሔ ሃሳቦች ተተግብረዋል፣ የተወሰኑትና ጊዜ የሚጠይቁትም በየደረጃው 

በመከናወን ላይ ይገኛሉ፡፡ ይሁን እንጂ በመሰረታዊነት ችግሩ አልተፈታም። 

ለዚህም በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ (ዕትዕ) ዘመን የተመዘገበውን 

የኤክስፖርት ዕቅድ አፈጻጸም በማስረጃነት መመልከት የሚቻል ሲሆን ከሠንጠረዥ 1 

መመልከት እንደተቻለው እንደመነሻ ከተወሰደው የ2002 ዓ.ም የኤክስፖርት አፈጻጸም 

አንጻር ሲታይ በዕትዕ 1 የመጨረሻ አመት በሆነው 2007 ዓ.ም የተመዘገበው የኤክስፖርት 

አፈጻጸም ከእጥፍ በላይ ሆኖ ይገኛል፡፡ ነገር ግን በግብ እንደተያዘው እና በሌሎች አገሮች 

እንደታየው አፈጻጸሙ የበርካታ መቶ ሚሊዮኖችና ቢሊዮኖች ዶላሮች ሊሆን ያልቻለበት 

አቢይ ምክንያት ምንድነው? የችግሮቹ መፍትሔዎችስ ምንድናቸው? የሚሉት ወሳኝ 

ጥያቄዎች አሁንም ምላሽ የሚሹ ናቸው፡፡ በበርካታ ጥናቶችና ሴሚናሮች ላይ በአገራችን 

ለተመዘገበው አዝጋሚ የወጪ ንግድ ዕድገት በተደጋጋሚ ከሚጠቀሱ ምክንያቶች መካከል 

የኤሌክትሪክ መቆራረጥ፣ የትራንስፖርት ዋጋ ውድነት፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል እጥረት፣ በቂ 

ፋይናንስ እአለመኖር፣ የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት አፈጻጸም መዘግየት የሚሉትና ሌሎች 

በርካታ ምክንያቶች ይገኙበታል፡፡ እዚህ ጋር መነሳት ያለባቸው መሠረታዊ ጥያቄዎች 

እነዚህ ችግሮች ታዓምራዊ የቆዳ ኢንዱስትሪ ዕድገት ባስመዘገቡ የእሲያ አገሮች፣ 

በተለይም ጀማሪ በነበሩበት ወቅት አልነበሩም ወይ? ከነበሩስ እንዴት ተወጡት? የሚሉት 

ናቸው፡፡  

የተለያዩ አለም አቀፍ ተቋማት ያሳተሟቸው ጥናታዊ ሰነዶች እንደሚያመለክቱት እነዚህ 

ቀደም ሲልም ሆነ ችግሮች በአሁኑ ወቅትም የኢንዱስትሪው ማዕከል የመሆን ደረጃ ላይ 

በደረሱት የእሲያ አገሮች ነበሩ፡፡ አንዳንድ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ችግሮቹ በአገራችን 

ካሉበት ደረጃ በበለጠ ደረጃ በእነዚያ አገሮችም ነበሩ፡፡ ቀጥሎ የሚመጡት ጥያቄዎች እነሱ 

ችግሮቹን እንዴት ተወጧቸው? እኛስ ለምን መወጣት አቃተን? የሚሉት ናቸው፡፡ 

እነዚህን ጥያቄዎች በነዚህ ጥቂት ገጾች መመለስ አስቸጋሪ ቢሆንም በመጠኑም ቢሆን 

ምላሽ ለመስጠት ተሞክሯል፡፡  

የቆዳ ኢንዱስትሪ ከአሜሪካ ተገፍትሮ ሲወጣ አሜሪካውያኑ ባለፋብሪካዎች የወሰዱት 

እርምጃ በአብዛኛው ከማምረት ሥራ ወጥተው በዲዛይን፣ በገበያና በሽያጭ ሥራ ላይ 

መሠማራት ሲሆን የተቀሩት ወደ ፑርቶሪኮ፣ ሜክሲኮና ሌሎች የአከባቢው አገሮች ላይ 



ሄደው ፋብሪካ ከፍተዋል፡፡ ወደ ንግድ ሥራ ያዘነበሉት አብዛኞቹ አሜሪካውያን ቀደምሲል 

ይጠቀሙባቸው የነበሩ የማምረቻ መሣሪያዎችን በርካሽ ዋጋ በሽያጭ እና የተወሰነውን 

በስጦታ መልክ ለኮሪያና ታይዋን ኩባንያዎች በማስተላለፍ የራሳቸው የነበሩትን 

ባለሙያዎች በሱፐርቫይዘርነትና በጥራት ተቆጣጣሪነት በማሰማራት እንዲሁም ለራሳቸው 

ጥቅም ሲሉ የፋይናንስ ድጋፍ ጭምር በማድረግ የኮሪያና የታይዋን ኢንዱስትሪያሊስቶች 

እንዲፈጠሩና እንዲያድጉ አድርገዋል፡፡ የኮሪያና የታይዋን ኢንዱስትሪያሊስቶችም ከፍተኛ 

የገበያ ዕድል ስለተፈጠረላቸውና ከፍተኛ ድጋፍ ከመንግስታቶቻቸውና ከራሳቸው 

ከአሜሪካኖቹ ያገኙ ስለነበር በፍጥነት ፋብሪካዎቻቸውን በማስፋፋት ትላልቅ የማምረት 

አቅሞችን ፈጥረዋል፡፡ እነዚህ ትላልቅ ኩባንያዎች በሁለቱ አገራት የጉልበት ዋጋ ጨምሮ 

በተራቸው ወደ ቻይና በመሰደድ ለዛሬው የቻይና የቆዳ ኢንዱስትሪ መሠረት ጥለዋል፡፡  

በተጠቀሱት አገሮች ከፍተኛ የማምረት አቅም መፈጠሩን ተከትሎ የማሽነሪ፣ የአክሰሰሪና 

ኮምፖነንት፣ የማሸጊያ እና የሌሎች ግብዓቶች አምራቾች ወደዚያ ሄደው ኢንቨስት 

ለማድረግ ተገደዋ፤ በዚህም የግብዓት አቅርቦት ችግሮች በአብዛኛው ሊቀረፉ ችለዋል፡፡ 

አሜሪካኖች ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ የራሳቸውንም ሆነ የእሲያ አገራት መንግስታትን 

በማግባባት መሠረተ-ልማት የተሟላላቸው የቆዳ ኢንዱስትሪ ከተሞች እንዲቋቋሙ ድጋፍ 

አድርገዋል፡፡ የየአገራቱ መንግስታትም የኢንዱስትሪውን ዕድገት ለመደገፍ አስፈላጊውን 

ዋጋ ከፍለዋል፡፡ አሜሪካኖቹ በወቅቱ ያን ያህል ርቀት የሄዱት ሌላ አማራጭ 

ስላልነበራቸው ነው፡፡ የኤሲያ አገራትም በከፋ ድህነት ውስጥ ስለነበሩና እጅግ ርካሽ የሰው 

ጉልበት ስለነበራቸው በአሜሪካኖቹ የሚደረግባቸውን ጫና ሁሉ ተቋቁመው አስደናቂ ሥራ 

ሠርተዋል፡፡  

በአሁኑ ወቅት አሜሪካኖቹ ለእሲያ አገሮች ኢንዱስትሪ ይሰጡ የነበረውን አይነት ድጋፍ 

ለኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ይሰጣሉ ብሎ መጠበቅ አስቸጋሪ ነው፤ ምክንያቱም በእነሱ 

ሁለንተናዊ ድጋፍ የተስፋፉት የኮሪያ፣ የታይዋንና የቻይና ኩባንያዎች ከአገር አገር 

እየተዘዋወሩ የሚፈልጉትን ምርት ያቀርቡላቸዋል፡፡ አሁን እጅግ ብዙ አማራጭ ስላላቸው 

ለአንድ አገር ኢንዱስትሪ ያን ያህል ዋጋ የሚከፍሉበት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለም፡፡ 

ከዚህ አንፃር በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪውን ለማስፋፋትና እጅግ የካበተ ልምድና አቅም 

ከፈጠሩ የኤሲያ ኩባንያዎች ጋር ሊወዳደሩ የሚችሉ ኩባንያዎችን መፍጠር እንዲህ ቀላል 

የሚሆን አይመስልም፡፡ በአገር በቀል ባለሃብቶች የተቋቋሙ ፋብሪካዎች አነስተኛ 



የማምረት አቅምና ኋላ ቀር የአመራር/አሰራር ሥርዓትን ይዘው ተወዳድረው ማሸነፍ 

ይእንደሚከብዳቸው ምንም ጥርጥር የለውም፡፡ ዛሬ የአሜሪካና የአውሮፓ ባለሀብቶች ከ40 

ዓመታት በፊት በነበራቸው አሠራር ላይ አይደሉም፡፡ እነሱም በሂደቱ ያገኟቸውን ልምዶች 

እየቀመሩ በየወቅቱ እየጠበቁ ከመጡ አለምአቀፍ የንግድ ህጎችና አሠራሮች እንዲሁም 

ከሰብዓዊ መብት ተሟጋች ተቋማት ፖለቲካ ጋር እራሳቸውን እያስማሙ በመሄድ 

ውስብስብ የአቅራቢዎች መምረጫ መስፈርቶችን አዘጋጅተው ፋብሪካዎችን ኦዲት 

በማድረግ ፈተናውን እያከበዱት መሄድ ከጀመሩ ቆይተዋል፡፡ በዚህ ምክንያት አገር በቀል 

ፋብሪካዎች የተቆራረጠና አነስተኛ ቁጥር ያለው ትዕዛዝ ከሚሰጡ አነስተኛ አቅም ያላቸው 

ገዢዎች ጋር ብቻ ለመሥራት ተገደዋል፡፡  

የአገራችንን የቆዳ ኢንዱስትሪ በብዙ መቶ ሚሊዮኖችና ቢሊዮኖች ኤክስፖርት የሚያደርግ 

ኢንዱስትሪ ለማድረግ አሁንም ሰፊ ዕድል ያለ ቢሆንም ጊዜና ገንዘብ እንደሚጠይቅ ግን 

ይታመናል፡፡ ይህም የሚሆንበት ምክንያት አገራዊውን ባለሃብት አቅም መገንባት ጊዜም 

ገንዘብም የሚጠይቅ ሲሆን የውጭውን ባለሃብት ለማምጣት አሁን እንደተጀመረው ሁሉም 

ነገር የተሟላላቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በብዛት መገንባት ስለሚጠይቅ ከፍተኛ መጠን 

ያለው ገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ የቆዳ ኢንዱስትሪ ቴክኒካዊ ባህሪው ስለሚጎላ እንዲሁ ገንዘብ 

ያለው ባለሃብት ሁሉ ኢንቨስት የሚያደርግበት አይደለም፡፡ በአንድ ወይም በሌላ መንገድ 

በኢንዱስትሪው የአቅርቦትና የእሴት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ድርጅቶች በሂደት ወይ ወደፊት 

ወይ ወደኋላ (backward or forward integration) ሄደው ኢንቨስት በማድረግ 

ኢንዱስትሪውን የሚያስፋፉበት ሁኔታ እንዳለ አለምአቀፍ ተሞክሮዎች ያሳያሉ፡፡ ለምሳሌ 

አንድ ቆዳ ነጋዴ ወይም የጫማ ፋብሪካ ባለቤት የቆዳ ፋብሪካ በማቋቋም፣ የቆዳ ፋብሪካ 

ባለቤት እንዲሁ የጫማ ፋብሪካ በማቋቋም፣ የጫማ ነጋዴ የጫማ ፋብሪካ በመክፈት፣ 

የአክሰሰሪና ኮምፖነንት ነጋዴ ወይም አስመጪ የአክሰሰሪና ኮምፖነንት ፋብሪካ በማቋቋም 

ወዘተ ኢንዱስትሪውን እያስፋፉት ይሄዳሉ፡፡  

ይሁን እንጂ በአገራችን ያሉ የኢንዱስትሪው ዘርፍ ተዋናዮች በአብዛኛው በአነስተኛ አቅም 

የሚንቀሳቀሱ በመሆናቸው ኢንዱስትሪውን ከመሠረቱ በሚለውጥ ደረጃ ወደ ማኑፋክቸሪንግ 

ሥራው ማስገባት አልቻሉም፡፡ ዋናው ማነቆ ፋይናንስና ዘመናዊ የኢንዱስትሪ አመራር 

ክሂሎት በመሆኑ መንግስት ከፍተኛ መጠን ያለው ፋይናንስ በመመደብና የኢንቨስተሮቹን 

የአመራር ክሂሎት በመገንባት የአገራዊውን ባለሃብት ተሳትፎ ለማሳደግ ከሠራ በርካቶችን 



ወደ ዘርፉ በማስገባት ተፈላጊውን የምርታማነት አቅም (productive capacity) በመፍጠር 

የኢንዱስትሪውን የወጪ ንግድ ገቢ መጠን ማሳደግ ይቻላል፡፡ የውጭ ባለሃብቱን 

በተመለከተ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ተገቢው መሠረተ ልማት የተሟላላቸው 

የኢንዱትሪ ፓርኮችን በስፋት በመገንባት የቆዳና ቆዳ ውጤቶች አምራቾች፣ የአክሰሰሪና 

የኮምፖነንቶች አምራቾች፣ የማሸጊያ ቁሳቁስ አምራቾች፣ የማሽነሪና የመለዋወጫ 

አምራቾች እንዲሁም የምርምር፣ የዲዛይን፣ የማማከር እና የስልጠና አገልግሎት የሚሰጡ 

ኢንቨስተሮች በስፋት እንዲሰማሩ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  

በአገራችንም ሆነ በሌሎች ተወዳዳሪ የእሲያ አገሮች ተመርተው ለገበያ የሚቀርቡ የቆዳና 

የቆዳ ውጤቶች ስታንዳርድ የሆኑና ልዩ የሚያደርጋቸው የመወዳደሪያ ባህሪ የሌላቸው 

ናቸው፡፡ እነዚህ ምርቶች በብዛት ተመርተው፣ በአነስተኛ ዋጋ ለገበያ ቀርበውና በብዛት 

ተሸጠው ትርፍ የሚያስገኙ ናቸው፡፡ በአገራችን አገር በቀል ኢንቨስተሮች በተገነቡት 

አይነት አነስተኛ ፋብሪካዎች በሚገኝ የምርታማነት አቅም የሚገኘው የወጪ ንግድ ገቢ 

የሚታሰበውን የኢንዱስትሪ ትራንስፎርሜሽን ያስገኛል ተብሎ አይገመትም፡፡  

በአጠቃላይ የኢንዱስትሪው የኤክስፖርት ዕድገት አሁን ካለበት አዝጋሚ ዕድገት ወደ 

የሚፈለገው ፈጣን ዕድገት መግባት ካለበት የአምራች ኢንዱስትሪው መስፋፋት አለበት፡፡ 

ጥራት ያላቸው ምርቶችን በብዛት በማምረት በተወዳዳሪ ዋጋ እና በአጭር የማቅረቢያ ጊዜ 

በማቅረብ የካበተ ልምድና አቅም ካላቸው የእሲያ ተወዳዳሪዎች ጋር የመወዳደር አቅም 

መፍጠር ያስፈልጋል፡፡ በተጨማሪም የአምራች ፋብሪካዎች መስፋፋት የሌሎች ተጓዳኝ 

የአቅርቦት ኢንዱስትሪዎችን (የኬሚካል፣ የአክሰሰሪዎችና ኮምፖነንቶች፣ የማሽነሪዎችና 

መለዋወጫዎች፣ የማሸጊያ ዕቃዎች ወዘተ) ኢንቨስትመንት ለመሳብ ስለሚያግዝ ከግብዓቶች 

ኢምፖርት ጋር ተያይዞ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ለማስወገድ ያስችላል፡፡ በመሆኑም 

ፋይናንስ በማቅረብና፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በብዛት በማልማት እንዲሁም የኢንዱስትሪ 

ፓርኮችን ለሚያለሙ የግል ባለሃብቶች ሁኔታዎችን በማመቻቸት የተጠናከረ ሚና 

መጫወቱን መቀጠል ይኖርበታል፡፡ የግል ባለሃብቶችም ዘመናዊ እና ስታንዳርድ የሆኑ 

የአሠራር ሥርዓቶችን በመዘርጋት፣ ለአለም አቀፍ ገበያ የሚያስፈልጉ ኦዲቶችን ለማለፍ 

የሚያስችሉ አደረጃጀቶችን በመፍጠር እራሳቸውን ከተቀረው አለም ጋር በተወዳዳሪነት 

መቅረብ ካልቻሉ በአገር ውስጥ ገበያው ላይ ሳይቀር የሚቸገሩበት ሁኔታ ይኖራል፡፡          

    



 


